
 
 
Zápis z jednání výboru a revizní komise SROBF konaného 24.10.2007 na 

Radioterapeutické klinice v Ostravě.  
 
Přítomni (bez titulů): Petera, Šlampa, Feltl, Odrážka, Kubeš, Horáková, Soumarová, 
Macháňová, Honová 
 
Omluveni (bez titulů): Judas, Berkovský, Kubecová 
 

1. Schůzi zahájil předseda společnosti kontrolou zápisu z minulého zasedání výboru. 
2. Řešení Koncepce radiační onkologie: 

• připomínkovány počty pracovníků fyzikálně technického úseku, v Koncepci 
jsou uvedeny minimální počty. Do budoucna je ovšem na výboru ČSFM tyto 
počty event. upravit. 

• bohatá diskuse na téma kobaltových ozařovačů na základě písemných 
připomínek členů SROBF. Výbor se usnesl na vyjmenování center adekvátně 
vybavených pro radikální radioterapii (viz Koncepce). Výbor jednoznačně 
podporuje koncentraci radioterapie na velká centra. Je nutné sjednotit text a 
terminologii v Koncepci a ve Standardech, dopracuje doc. Petera a doc. 
Šlampa.  

3. Standard doc. Novotného pro stereotaktickou radiochirurgii bude dopracován dle 
připomínek doc. Šlampy. 

4. Pokračuje práce na kalkulačních listech pro nové výkony v radioterapii, členové 
výboru budou obesláni již připravenými podklady (permanentní BRT prostaty, HDR 
BRT prostaty, IORT). 

5. Seznam akcí pořádaných v roce 2008 s podporou  SROBF vypracuje prim. 
Soumarová. 

6. V rámci dnů radiační onkologie v Novém Jičíně (3.-4.10.2008) bude zařazen 
edukační seminář. 

7. Financování – bude zahájeno jednání s pojišťovnami.  
8. Pro tvorbu standardů v kooperaci s ČUS byli za SROBF jmenováni Petera, Kubeš, 

Soumarová. 
9. Doc. Petera informoval o víkendovém setkání radioterapeutů v Boskovicích. 
10. Situaci ohledně radiologických asistentů zmapoval prim. Feltl. T.č. existují 4 

programy, resp. školy připravující radiol. asistenty (Ostrava, Olomouc, České 
Budějovice, Plzeň). Výhledově bohužel se situace příliš nezmění, předseda 
Společnosti radiologických asistentů si tuto situaci uvědomuje, ale řešení je 
v nedohlednu. Návrh na aktivnější zapojení radiologických asistentů pracujících 
v radioterapii do společnosti radiol. asistentů. 

11. Dr. Honová nabízí možnost medializace radioterapie v tisku, budou postupně voleny 
jednotlivá témata. Výbor tuto aktivitu podporuje. 

12. Ing. Horáková informovala o plánovaném obsahu Zpravodaje, bude tam ještě 
zařazena Koncepce oboru. 

13. Výbor byl požádán o nominaci člena přípravného výboru konference Oral Cancer 
Congress v roce 2009, jmenován byl dr. Kubeš. 

14. Příští schůze bude 21.11.2007 u prim Martiny Kubecové, Klinika radioterapie a 
onkologie, FN KV, Praha.  

 
zapsala: dr. Soumarová     schválil: Dr. Jiří Petera 


